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Remissvar 

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning 

Svenskt Näringsliv har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på ovan rubricerat 

betänkande. 

 

Svenskt Näringsliv anser att utredningen föreslår ett antal positiva förtydliganden av begrepp 

som bör genomföras. Men utredningens huvudfråga kring etableringsstopp för fristående 

skolor med konfessionell inriktning riskerar att strida mot grundläggande fri- och rättigheter 

och kan inte tillstyrkas. 

 

Synpunkter på utredningens förslag 

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslagen om att justera definitionerna av utbildning och 

undervisning i skolförordningarna för att tydliggöra skillnaderna mellan begreppen. 

 

Svenskt Näringsliv tillstyrker definitionen av konfessionella inslag samt definitionerna av 

konfessionell och icke konfessionell inriktning. Svenskt Näringsliv tillstyrker också förslaget 

om att konfessionell inriktning ska anmälas till Skolinspektionen. 

 

Svenskt Näringsliv anser liksom utredningen att deltagande i delar av utbildningen som 

innehåller konfessionella inslag vid en fristående förskola, en fristående skola eller ett 

fristående fritidshem med konfessionell inriktning fortsatt ska vara frivilligt. 

 

Svenskt Näringsliv tillstyrker också förslaget att alla skolor, förskolor och fritidshem ska 

kunna förlägga firandet av avslutningar och uppmärksammandet av traditionella högtider till 

gudstjänstlokaler. När skolor, förskolor och fritidshem med icke-konfessionell inriktning firar 

avslutningar eller uppmärksammar traditionella högtider i gudstjänstlokaler ska 

konfessionella inslag inte få förekomma. Däremot är vi tveksamma till förslaget att närvaro 

vid sådana aktiviteter i gudstjänstlokaler ska vara frivillig för barn och elever. 

 

Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget om etableringsstopp för fristående skolor med 

konfessionell inriktning. Det är inte belagt att ett etableringsstopp är en lämplig och 

proportionerlig åtgärd i relation till vad som vill uppnås. Vi anser inte heller att utredningen 

visat att ett etableringsstopp kan genomföras utan att strida mot grundläggande fri- och 

rättigheter som näringsfrihet och religionsfrihet. 
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Svenskt Näringsliv avstyrker också den nya regleringen om ägar- och ledningsprövning och 

anser att befintlig lagstiftning är tillräckligt. Svenskt Näringsliv avstyrker också utredningens 

förslag att utöka Skolinspektionens respektive kommunernas tillsynsansvar. Det offentliga, 

genom Skolinspektionen och kommuner, har idag möjlighet till god insyn i fristående skolors 

verksamhet. Även vid start av skola med den idag befintliga ägar- och ledningsprövning finns 

goda möjligheter att kontrollera fristående skolors verksamhet. 

 

 

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV 

 

 

 

Johan Britz   Johan Olsson 


	Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

